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Protokoll nr 1/2001

Sammanträde vid Gatu- och fastighetsnämndens handikappråd torsdag den
1 februari 2001
Justering

Lasse Gustafsson
ordförande

Ebba Eriksson

Närvarande: Anne-Marie Augustinsson, R, Lasse Gustafsson, NHR, Dagny Mörk,
SRF, Ebba Eriksson, DHR, Inga Leffler-Gelotte, DHR, Yngve Abrahamsson, SRF,
Sirka Lethinen, RTP
Förhindrade: Åsa Jansson, RBU,
Närvarande från Kungsholmens stadsdelsnämnds handikappråd under punkt 7
och 8: Ingrid Buch, DHR
Närvarande från Gatu- och fastighetskontoret: Pernilla Johnni, Catarina Thuresson,
Lennart Nilsson Tillgänglighetsprojektet, Elisabeth Zettinger, Region Innerstad,
Kristina Lekberg, Berit Mårtenson Region Ytterstad, Ingegerd Forss, sekr.

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Justering av dagens protokoll
Till justerare valdes Lasse Gustafsson och Ebba Eriksson
4. Konstituering av rådet
Rådet utsåg till
Ordförande: Lasse Gustafsson
Vice ordförande: Åsa Jansson
5. Föregående mötets protokoll
Föregående mötets protokoll lades till handlingarna.
6. Fåfängan
Föredragande: Lennart Klaesson, Region Innerstad
Det finns två vägar att ta sig till Fåfängan,
dels en trappa från Londonviadukten som är i bra skick idag.
dels en uppfart som man kan köra med bil ända upp.

Denna uppfart ska under våren bättras. Två HK P-platser ska anordnas längst upp i
nivå med serveringen, det blir också bättre angöring för taxi och färdtjänst.
Gångvägar ska ställas i ordning.
Det finns ett Lusthus och för att ta sig in måste man idag gå uppför 5 trappsteg. Ett
förslag på ramp visades som är framtaget i samarbete med Stadsmuséet. Man
integrerar rampen i trappan där trappsteget blir vilplan. Rampen är ca 1 m bred,
lutning 1:20. Vändutrymmet framför entrén blir 1,5 m. Räcken placeras på rampen,
höjd 90 cm med en avbärare på 40 cm. Trappstegen är i trä.
Det finns en toalettbyggnad idag med två toaletter, en för dameroch en för herrar,
dessa kommer att finnas kvar. En ny toalett ska byggas i samma byggnad där entrén
blir plan. Storlek 2,6 x 3,0 m. Inredning kommer att göras enligt
utemiljöprogrammet.
Rådets synpunkter:
Rådet tyckte att lösningen på ramp var intressant. De påpekade att ett
avåkningsskydd på 10 cm vore bra då risken finns att man kommer utanför med ett
hjul.
Då trappstegen upp till lusthuset är breda så bör varje trappsteg kontrastmarkeras.
Då trappan är i trä så bör man tänka på vilket träslag man använder med tanke på
halkrisken.
Övriga trappor ska kontrastmarkeras på första och sista trappsteget.
Toaletternas dam- och herrskyltar bör förses med punktskrift, ev görs de i relief.
Att det blir en ordentlig toalett tyckte rådet var bra.
Rådet påpekade att beslysning ej tagits med.

7. Smedsuddsbadet
Föredragande: Lennart Klaesson, Region Innerstad
Smedsuddsbadet ligger mitt i stan och har goda förhållanden vad gäller
tillgänglighet – nu ska det göras ännu bättre.
Vid angöringsplatsen som också är en vändplan blir det 4 HK P-platser. Det blir
inga andra P-platser. Cykelparkeringen ska styras upp. Gångvägen från
angöringsplatsen till omklädningsbyggnad, som är så gott som plan, ska förbättras.
Omklädningsbyggnaden ska byggas om, bl.a. ska den inrymma 2 rymliga toaletter
som också kan användas till omklädningsrum, bänkar utmed en sida. Det blir 3 st
uteduschar som ligger i nivå med omklädningsbyggnaden. Ny gångväg, ramp, från
omklädningsbyggnaden ned till stranden med en lutning på nästan 1:20.
Samtliga gångvägar runt badet ska förbättras vad gäller beläggning, belysning och
bänkar.
Tre nya boulebanor ska anpassas.
Förslaget på bryggan är att den har tre funktioner: 1. en brygga med räcke som är ca
30 m lång, 2. en ramp med lutning 1:20 som går ner i vattnet, räcke på båda sidor,
3. en trappa med räcke, trappsteg enl. föreskrifter.
Det finns förslag om att rullstolar eller pirror, som man kan ta ner i vattnet, ska
finnas till utlåning. Ej klart ännu.

Rådets synpunkter:
Höjden på bänkarna i omklädningsrummen är viktig. Rådet föreslog att man har två
höjder.
Det är viktigt att man tänker på orientering för synskadade.

Om man gör en orienteringstavla i relief över området så ska den skickas till SRF, ej
sättas upp på plats.
Det påpekades att den långa bryggan skulle vara populär för alla.
Det frågades om man ej tänkt sig en lift från bryggan ner i vattnet.
Det påpekades att det är viktigt att man inte gör något som vandaliseras.
8. S:t Eriksgatan, cykelbanor + tillgänglighet
(”Tillgängliga gatan” mellan S:t Eriksplan och Alströmergatan)
Föredragande: Svante Wångberg, Tyréns Infrakonsult AB
Gatu- och fastighetsnämnden beslutade i juni 1999 att cykelbanor skulle anläggas på
S:t Eriksgatan. I och med detta så bestämde man sig för att föra ihop projekten
cykelbana + tillgänglighet.
Man kommer att höja gångbana så att en del trappor till entréer elimineras, alla
entréer blir dock ej tillgängliga.
Övergångsställen görs enligt Stockholmsmodellen.
Rådets synpunkter:
Rådet är positiva till att gångbanan höjs så att fler entréer blir tillgängliga.
Rådet påpekade att det inte kan kallas ”Tillgängliga gatan” längre för när
cykelbanan kommer till så blir tillgängligheten sämre.
9. Katarina Bangata – fortsatt upprustning
Föredragande: Anders Falk, Sycon Stockholm Konsult

10. Inventering i stadsdelar – förslag till checklista
En grupp inom rådet har träffats och utarbetat ett förslag till checklista vid
inventering. Utkastet överlämnas till Tillgänglighetsprojektet för att tas upp till
diskussion vid nästa rådsmöte.
11. Rapporter
1. Examensarbete om ”Upphöjda gångpassager - Genomgående gångbana” –
Paulina Eriksson
Examensarbetet handlar om hur man ska finna en så bra utformning som möjligt
av upphöjda gångpassager och genomgående gångbanor. Det som främst
kommer att studeras är hur dessa skall markeras så att orientering för personer
med synskada underlättas. I arbetet ska säkerhet, framkomlighet, tillgänglighet,
estetik, juridik, ekonomi samt drift- och underhållsaspekter beaktas.
Arbetet kommer att börja med litteraturstudier. En enkät kommer att skickas ut
till kommuner om vilka försök de gjort och vilket resultat det gett. Intervjuer
med funktionshindrade och intresseorganisationer. Praktiska studier med olika
plattor eller annat som finns lämpligt att använda för markering av gångpassager
kommer att ske i april. Vid dessa praktiska studier ska personer från många olika
intresseorganisationer vara med och testa. En referensgrupp är bildad där
Lennart Jonsson,SRF, Lasse Gustafsson, NHR samt representanter från gatuoch fastighetskontoret ingår.
Examensarbetet ska vara klart i juni 2001.

Rådet godkände att Lennart Jonsson och Lasse Gustafsson ingår i
referensgruppen.
2.
3.
4.
5.
6.

Utemiljöprogrammet
Tillgänglighetsprojektet – Ljudfyr vid Ringen, demonstrationsprojekt
Hammarby Sjöstad – skrivelse ang säkerheten för gångtrafikanter
Studieresor
Vem bryr sig om Jim?

12. Övriga frågor
1. Handikapprådets sammanträdesdagar 1:a halvåret 2001-02-01:
Torsdagar kl. 13.00 – 16.00 den 1/3, 29/3, 26/4, 17/5 och 14/6.
Gemensamt möte med SBN:s handikappråd tisdag den 13/2 kl. 13.00 – 16.00.
2. Frågor att ta upp inför gemensamt möte med SBN:s handikappråd:
Den föreslagna dagordningen godkändes

Mötet avslutades – nästa möte torsdagen den 1/2 2001 kl. 13.00.

Ingegerd Forss

